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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
       ~ncheiat ast\zi 31.01.2011 `n [edin]a ordinar\ a Consil iului local al ora[ului T r̀gu Neam] care 
[̀i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile  Luculescu-administrator  public, Preotul  Protopop 
Dogariu Ioan, Preotul  Cojocariu Vasile, func]ionari din Prim\ria T`rgu Neam], reprezentan]i ai  
presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local, convocat\ conform Dispozi]iei  
nr.32 din data de 24.01.2011. 
        Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i 19.  
        Doamna secretar supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data de  
17.12.2010, 27.12.2010, 29.12.2010, 06.01.2011 [i 12.01.2011. Nu sunt discu]ii pe marginea  
acestor procese verbale [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        Tot doamna secretar anun]\ faptul c\ domnii consilieri Burlacu Ion [i Cojocariu Ioan au 
depus rapoartele de activitate pentru anul 2010. 
~n continuare, doamna secretar d\ cuv̂ ntul domnului Primar, pentru a da citire notei  de  
propuneri.  
Not\ de propuneri : 
1.Proiect de Hot\râre privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Poliţiei Locale a ora[ului Tg 
Neam], începând cu data de 01.01.2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Ionita 
2.Proiect de Hot\râre  privind constituirea Comisiei locale de ordine publica. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Ionita 
3.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea bugetului local al orasului Tg Neamt precum si a listei 
de investi tii pentru anul 2011. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
4. Proiect de  Hot\râre  privind aprobarea organigramei [i al statului de  functii  pentr u aparatul  de  
specialitate al primarului  [i pentr u unit\]ile subordonate consiliului local al ora[ului Tg Neam] 
pentru anul 2011. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
5.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea [i completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 
privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi [i în 
regim de închiriere, transportatorilor autoriza]i de pe raza administrativ teritorială a ora[ului Tîrgu 
Neam], care îndeplinesc condi]iile pentru atribuire. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
6.Proiect de Hot\rare pentru completarea anexei la HCL nr.105 din 25.09.2009 privind aprobarea 
listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a Serviciului Public de alimentare 
cu apa si canalizare. 



 2

                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: Director: ing.Vasile Dascalu 
7.Proiect de Hot\rare privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui spatiu din incinta Caminului  
Cultural Blebea - Tg Neamt c\tre Centrul de Asisten]\ Rural\ Timisoara `n vederea implementarii  
proiectului „Căminul Cultural, Actor principal al promovării patrimoniului cultural local în 
vederea dezvoltării comunitare” 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
8.Proiect de Hot\râre  privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local `n consiliul etic al  
Spitalului orasenesc Tg Neamt. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
9.Proiect de Hot\râre  privind apr obarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet  
medical tehnica dentara situat in ambulatoriul de specialitate al orasului Tg Neamt `n favoarea 
domnei Coceanu Ramona. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
II. Inform\ri: 

1. Informare privind executia bugetului local al orasului Tg Neamt pentru anul 2010 
       Prezinta: ec.Elena Pup\zan 
2. Informare privind stadiul realizarii lucrarii PUG oras Tg Neamt 
        Prezinta: arhitect sef: Ion Rusu 

 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spa]iu cu 
destina]ia de cabinet medical  in favoarea domnului dr.Margine Ioan Daniel. 

                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: jr.Ciprian Iovoaea 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli estimat pentr u anul 2011 
la Spitalul or\[enesc Tg Neam]. 
                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ec.Humulescu Doina 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei [i a statului de functii al Spitalului  
orasenesc Tg Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ec. Humulescu Doina 
 II. Inform\ri : 

1. Informare privind situatia gestionarii bunurilor de natura mijloacelor fixe [i  obiectelor de  
inventar, pentr u anul 2010. 

Prezint\ : Primar : Decebal Arnautu 
Not\ de propuneri suplimentar\ II. 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea angaj\rii unei firme de avoca]i care s\ reprezinte `n 
justi]ie [i s\ apere interesele Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam] `n 2 litigii de contencios 
administrativ ce se poart\ `ntre domnul consilier local Andoni Neculai [i Consiliul Local al  
ora[ului  T`rgu Neam] [i  mandatarea pre[edintelui  de [edin]\ Gr\dinaru Dorin s\ semneze  
contractul de reprezentare juridic\ 
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                          Ini]iatori: Acioĉ rl\noae Aurel , B\l]\tescu Vasile , Burlacu Ion,  Gr\dinaru 
Dorin, Cojocaru Ioan, {oric Florin, Mironeasa Adrian, Petraru Iftime,  Vr̂ nceanu Maria, Lariu – 
Rusu Neculai, Brodoceanu Emanoil Iulian  
                              Prezinta: Initiatorii 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
     Se supune la vot or dinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consi lier Gr\dinariu Dorin, pre[edinte de  
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r̂ re `nscrise pe ordinea de zi : 
    1.Proiect de Hot\râre privind înfiinţarea, organizarea si f uncţionarea Poliţiei Locale a  ora[ului  
Tg Neam], începând cu data de 01.01.2011. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
    2.Proiect de Hot\râre  privind constituirea Comisiei locale de ordine publica. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca din aceast\ comisie s\ 
fac\ parte domnul consilier Burlacu Ion. 

Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca din aceast\ comisie s\ 
fac\ parte domnul consilier Acioĉ rl\noae Aurel. 

Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca din aceast\ comisie s\ 
fac\ parte domnul consilier Lungu Serafim. 
   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
    3.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea bugetului local al orasului Tg Neamt precum si a listei  
de investi tii pentru anul 2011. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil, din 7 domni consilier prezen]i 4 au votat ,,pentru’’ iar 
domnii consilieri Andoni Neculai [i Boac\ Dan [i-au exprimar dorin]a de a vota `n plenul 
[edin]ei, pentru a studia mai bine materialele. 
          Comisia nr. 2-aviz favorabil, `n comisie 4 domni consilieri au votat ,,pentru’’ iar 3 domni 
consilieri respectiv Chit ic Paul, Dron Vasile [i Humulescu Traian au precizat c\ vor depune `n 
scris modific\ri la proiect la biroul investi]ii. 
          Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\, `n unanimitate. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care spune: Proiectul de buget este cel mai 
important  proiect de hot\r^re care se dezbate `n Consiliu local, pentru c\ prive[te via]a 
economic\ [i  social\ a ora[ului T`rgu Neam]. Bugetul pe anul 2011 a fost construit  mai mult  
pentru consum [i nu pentru desf\[urarea normal\ a vie]ii economico-sociale a ora[ului. 
~n acest  sens,  v\ supun aten]iei ni[te  propuneri: La capitolul 51.02 administra]ie, la articolul  
,,materiale’’ `n buget s-a prins 585, eu propun suma de 500 motivat de faptul c\ la materiale sunt  
trecute acolo furnituri, h r̂tii, sunt plicuri care se trimit acas\, noi avem la dispozi]ie televiziunea 
local\, Radio Flash Fm, ziarul Gura T`rgului, avem cu ce informa popula]ia ora[ului. 
       Tot la acest capitol, la ,,sondaje de opinii’’ suma de 10.000 lei. 
      Dup\ p\rerea mea ,,sondaje de opinie’’ este o abera]ie, ne se poate construi un buget sau 
ni[te proiecte, f\r\ s\ [tim ce vor oamenii, nu venim mai ǹt^i cu bugetul iar apoi facem sondajul.  
La capitolul 67.02-Cultur\, religie, sport, tot  la materiale- utilit\]i spa]ii  s\li  de sport 20.000.  
Avem `n T`rgu Neam] dou\ s\li de sport care sunt `nchise, cel pu]in sala de sport de la Parcul de  
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la Cetatea Nean]ului.C^nd cele dou\ s\li se sport vor fi arhipline, atunci vom fi nevoi]i s\ mai 
facem o sal\ de sport. 
    La `ntre]inere spa]ii verzi-800.000 lei, eu am propus 700.000 lei, pentru c\ spa]ii verzi nu 
avem `n T`rgu Neam] care s\ f ie `ntre]inute cu aceast\ sum\.La capitolul 6802-asisten]\ social\ 
la transferuri-contribu]ie local\ Funda]ia Speran]a –se acord\ 100.000 lei, eu am propus 10.000 
lei pentru c\ la aceast\ funda]ie s-a dat p^n\ acum 13.800.000.000 de lei. 
Contribu]ie local\ Funda]ia Speran]\-100.000 lei eu am propus 20.000. 
La capitolul 70.02-servicii [i dezvoltare publi\ lucr\ri [i prest\ri servicii Acvaterm. ~n buget este  
prev\zut\ suma de 400.000 lei.Acvaterm-ul este o societate `n insolven]\, dac\ noi d\m suma de  
400.000 lei `nseamn\ c\ legea insolven]ei nu s-a aplicat corect. 
    Lucr\ri executate de Consprim-252.000 lei, eu am propus 125.000 lei av̂ nd `n vedere  
compara]ia de anul  trecut [i  faptul  c\ avem foarte multe  lucr\ri  contractate cu societ\]ile  de  
construc]ii din ora[ul T`rgu Neam]. 
La capitolul 74.02 salubritate Eurosal-700.000, eu am propus 600.000 lei. 
    Sumele rezultate propun s\ fie distribuite la cap. 68.02-asisten]\ social\ pensionari lor, suma 
de 575.000 lei. Sunt 3000 de pensionari ǹ ora[ [i ne sim]im obliga]i s\ lu\m ati tudine.~n buget s-
a prev\zut suma de 15.000 lei pentru Sindicatul liber al pensionarilor din T`rgu Neam], sindicat  
care are 600 membri, ceea ce rezult\ 25 de lei pe membru. La Uniunea Na]ional\ a pensionarilor 
avem 10.000 lei, ceea ce reprezint\ pentru cei 2.400 pensionari c^te 0,24 lei.Pentru fiecare  
dintre  ace[tia reprezint\ o umilin]\ [i  o discriminare.Mai propun la cap.84.02- la asfalt\ri  [i  
balast\ri suma de 200.000 lei. 
      Ia cuv^ntul  domnul consilier Boac\ Dan: ~n leg\tur\ cu propunerile  f\ cute de domnul 
consilier Andoni, am o sugestie referitoare la `ntre]inerea spa]iilor verzi.Pentru a diminua 
aceast\ sum\ de 800.000 lei, am propus s\ g\sim o solu]ie pentru aceste spa]ii verzi, respectiv  
gazonul.~ncep^nd din luna februarie [i p̂ n\ `n noiembrie am avea verde `n ora[ [i la un metru 
sau doi  s\ punem c^te o floare.Aceast\ solu]ie am v\zut-o la Gura Humorului [i care m-a 
impresionat `ntr-un mod pl\cut. La noi sunt plantate ni[te floricele care se scutur\ [i pentru care  
se cheltuie o gr\mad\ de bani.Dac\ am pune gazon, atunci poate [i suma s-ar diminua de la 
800.000 la 100.000. 
       La capitolul 51.02 dob^nzi [i comisioane BCR-18 miliarde, plus ramburs\ri rate credit-6 
miliarde de lei.Anul trecut am discutat despre o schimbare, o conversie din lei `n euro, nu `n]eleg 
de ce trebuie s\ pl\tim comisioane [i anul acesta la BCR?A[ vrea s\-mi defalca]i ce `nseamn\ 18 
miliarde de lei, ce reprezint\ aceste comisioane [i care este de fapt rata real\ de rambursare? 
Ia cuv^ntul doamna economist Ecaterina Iosub care ofer\ explica]ii [i spune c\ aceste comisioane  
sunt pentru conversia f\cut\ cu privire la `mprumutul de anul trecut.N-am tras toat\ suma care a 
fost alocat\, suma o putem trage [i anul acesta [i de aceea am pus comisioane. Vom veni [i v\ 
vom prezenta am\nunte ǹ [edin]a din luna februarie.Anul acesta vom trage diferen]a de credit  
p̂ n\ la suma de 220.000.000 lei. Creditul a crescut cu 1.200.000 Euro. 
    Ia cuv̂ ntul domnul Primar: vreau s\ dau un r\spuns cu privire la preciz\rile f\cute de domnul 
consilier A ndoni Neculai. Aceste propuneri sunt nejustificate [i f\cute ,,ca s\ ne afl\m `n 
treab\’’.La [edin]ele pe comisii, v-am rugat pe dumneavoastr\ s\ depune]i propuneri de  
modific\ri [i amendamente la acest proiect p^n\ vineri la ora 12.00, iar dumneavoastr\ veni]i  
acum cu aceste propuneri. 
     Domnul Primar c\tre domnul consilier Andoni Neculai: Dac\ dumneavoastr\ tot ave]i at^ta 
mil\ de  unii [i  de al]ii, v-a[ ruga s\ v\ achita]i suma de 27.744.000 lei(vechi)la Bugetul local al  
ora[ului care se compune din r\m\[i]e [i major\ri din anul 2010, pe care nu le-a]i achitat.To]i  
ceilal]i care sunt prezen]i aici [i-au achitat taxele [i impozitele.Cu aceast\ sum\ am mai aduce  
ni[te bani la bugetul local [i am mai putea face ceva. 
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    C^t prive[te Uniunea na]ional\ a Pensionarilor vreau s\ v\ spun c\ pe ace[tia `i ajut\m s\-[i  
pl\teasca unele utilit\]i iar referitor la Sindicatul pensionarilor, pe ace[tia `i ajut\m s\-[i duc\ la 
bun sf^r[it  un proiect.Asta nu `nseamn\ c\ le d\m bani la fiecare pensionar `n parte.Ceea ce au 
cerut aceea le-am dat. Ora[ul T̀ rgu Neam] are nevoie [i de salubritate [i de servicii de spa]ii  
verzi, la Funda]ia ,,Sf^nta Teodora’’ trebuie finalizate lucr\ri le `ncepute [i vreau s\ v\ spun c\ 
dumneavoastr\ a]i fost dus `n eroare. Ne-am propus pentru aceast\ funda]ie 3 miliarde de lei,  
dar noi nu am cheltuit aceast\ sum\, constructorul nu [i-a `ndeplinit obliga]iile contractuale [i `n 
aceste condi]ii nu i-am putut da banii. 
   Sala de sport de la Stadion este dat\ `n administrare Clubului Sportiv {colar [i a]i aprobat [i  
dumneavoastr\ lucrul acesta.Cheltuielile vin de la Ministerul ~nv\]\m^ntului. Sala de sport de la 
Liceul {tefan cel Mare deserve[te pe cei 2500 elevi, este aproape arhiplin\ la fiecare or\, iar noi  
pentru aceasta pl\tim utilit\]ile.Dumneavoastr\ sunte]i  total indus `n eroare de propria 
con[tiin]\. 
   Dumneavoastr\ nu sunte]i deacord cu absolut nimic ce se `nt m̂pl\ `n ora[ul T`rgu Neam] [i  
este [i o vorb\ ,,Chiorul v rea s\ vad\’’.Dac\ r\m^nem chiori [i  indiferen]i  la tot ceea ce s-a 
ǹt^mplat bun `n T`rgu Neam] `n ultimii 10 ani, nu m\ mir\ faptul c\ nu pl\ti]i taxele [i  
impozitele locale la timp, ca s\ nu mai comenta]i alt\ dat\ un buget local. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile: Sunt c^teva pozi]ii la investi]ii `n buget pe care vreau 
s\ le explica]i.La cheltuielile de judecat\ [i asisten]\ juridic\ silicita]i 600 de milioane.Suma este  
mare [i a[ vrea s\ o justifica]i, at̂ t timp ĉ t avem juri[ti angaja]i. 
   Mi se par sumele mari [i la funda]ii. Exist\ `n anul 2011 contracte de asociere cu aceste  
funda]ii?Vreau s\ [tiu de exemplu, ce face Funda]ia Speran]a cu 1 milion de lei pe an? 
   La sindicate, eu zic s\ le d\m mai mult, nu c^t a propus domnul Andoni, pentru a avea bani s\ 
dea Guvernul [i PDL-ul ̀ n judecat\ pentru diminuarea pensiilor.Dac\ era]i at^t  de grijuliu fa]\ 
de pensionari, trebuia s\ solicita]i guvernan]ilor s\ nu le ia p^inea de la gur\. 
   La investi]ii-post de transformare Ima[. Eu [tiu c\ exist\ captare pentru animale acolo. Hala 
de la ser\- 1 miliard. Dar sera nu este dat\ `n administrare la Eurosal? 
Domnul Primar: nu. 
Domnul consilier Dron Vasile: eu [tiu c\ exist\ un contract de administrare. 
 ~n leg\tur\ cu c^mpul fotovoltaic-investi]ia din fa]a Prim\riei cu cele 4 l\mpi care  
deja nu mai func]ioneaz\ noaptea, demonstreaz\ c\ ǹ T`rgu Neam] aceast\ investi]ie este  
nerentabil\.Am solicitat s\ se fac\ ceva pentru l\rgirea str\zii de la P odul de piatr\.Chiar nu se  
pot g\si ni[te bani pentru aceast\ strad\?Nu vre]i  s\ ]ine]i cont de aceast\ splicitare, `n schimb 
facem parc la Blebea, pe Ima[, iar parcul de la Cetate l-am transformat `n ima[.  
      Care mai este situa]ia cu {coala General\ nr. 3 din Humule[ti?Este p\cat  de aceast\ [coal\ 
care se afl\ `n preajma Catedralei Sf Nicolae [i a statuii lui Creang\.Care mai este mersul  
lucr\rilor acolo? 
       Domnul Primar c\tre domnul consilier Dron Vasile: {i dumneavoastr\ ca [i domnul consilier 
Andoni Neculai sunte]i tenden]ios [i total dezinformat. 
        Domnul consilier Dron Vasile: Domnul Primar `ncepe]i cu intimid\ri. 
        Domnul Primar: dar dumneavoastr\ sunte]i omul care poate fi intimidat? 
        Domnul consilier Dron Vasile: `n cali tate de consilier local, v-am pus ni[te `ntreb\ri la care 
v\ rog s\-mi r\spunde]i. 
        Domnul Primar: am vrut s\ v\ protejez, dar s\ [ti]i c\ [i dumneavoastr\ ave]i de pl\tit la 
taxe [i impozi te 2.800.000 lei(vechi) amenzi de circula] ie. 
        Domnul consilier Dron Vasile: sunt amenzi pentru care m\ judec. 
        Domnul Primar: Domnule Dron, vreau s\ v\ dau r\spunsurile.Sunte]i un om tenden]ios 
asupra bugetului local. 
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        Domnul consil ier Dron Vasile: Domnule Primar, da]i  r\spunsurile [i nu face]i aluzie la alte  
probleme. 
        Domnul Primar: jurisdic]ia la Legea nr.10, la Legea nr.247, la dosarele civile [i penale pe  
care le avem [i care au fost derulate prin consilierul juridic, care a fost angajat p^n\ la 12 
ianuarie, trebuie dus\ la cap\t.De aceea vom p\stra raporturi le cu aceast\ persoan\.  Dar dac\ 
ar fi fost angajata noastr\ i-am fi dat  600 milioane salariu anual. 
        Domnul consilier Dron Vasile: avea jurista 50 milioane de lei pe lun\? 
        Domnul Primar:cu tot cu viramente care sunt de aproximativ 400 mimioane. 
        Pentru Islazul Aerodrom s-a solicitat, nu de mine, de cei de la Asocia]ia cresc \torilor de  
animale, un post de  transformare pentru alimentarea cu energie electric\ a st^nilor.Sunt  fonduri  
europene care vin de la APIA. 
       Funda]ia Speran]a are un proiect de 3 miliarde la care noi venim cu o cofinan]are.Ar fi 
trebuit s\ d\m la CITO, dar Speran]a [i cu Cito sunt `n parteneriat. 

Hala de la ser\ este a Prim\riei T`rgu Neam]. Sunt depozitate acolo materialele  
Prim\riei [i avem nevoie de aceast\ hal\.C^mpul fotovoltaic l-am prins `n programul de  
finan]are pe investi] ii cu 10 lei ca s\ putem s\ facem eventual ni[te studii `n domeniu.Aceste 
l\mpi fotovoltaice, dac\ ninge [i se depune z\pad\ pe ele, cu siguran]\ c\ nu vor func]iona. 

Cu privire  la l\rgirea str\zii  de la Podul de piatr\, este `ntr-adev\r o strad\ care ar 
trebui s\ ne ax\m pe ea.Avem `ns\ probleme cu cei de la Apele Rom^ne care trebuie s\ ne dea un 
aviz, s\ ne prezinte debitele, pentru c\ acel p^r^ia[ este al Apelor Rom^ne. 

Referitor la {coala General\ nr.3- din nou v\ spun domnule consilier Dron, c\ nu a]i  
trecut demult pe la [coal\, ca dovad\ neciviliza]ia din [edin]a aceasta. V\ rog s\ merge]i la 
aceast\ [coal\ [i s\ vede]i c\ se lucreaz\ la corpul din strad\, c\ `n luna februarie d\m `n 
folosin]\ 3 s\li de clas\, am dat deja sala de sport [i a mai r\mas frontalul, pe care-l vom `ncepe  
ǹ anul 2011. 

Tot ceea ce face]i dumneavoastr\ [i cu domnul consilier Andoni este `n scop electoral.  
Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai: Vreau s\-i mul]umesc domnului Primar pentru 
r\spunsurile pe  care mi le-a dat, pentru jignirile pe  care mi le-a adus, vreau s\-i spun c\ cei 27 
milioane pe care-i am de pl\tit nu le voi da, pentru c\ mie nu-mi convine ca cet\]ean al ora[ului,  
ca banii s\-i dau domnului Primar s\-i cheltuie aiurea. Referitor la banii care i-am g\sit `n buget  
[i care sunt trecu]i f\r\ nici un sens, pot s\-l asigur pe domnul Primar c\ mai g\sesc. Nu este  
asta o metod\ de a intimida oamenii cu camera de luat vederi,de a-i jigni,noi trebuie s\ dezbatem 
pentru c\ sunt banii publici, banii ora[ului. Nu cred c\ este ceva r\u c\ facem treaba asta. 
    Dumneavoastr\ nu accepta]i alte idei dec^t pe ale dumneavoastr\. Dac\ sunt alte idei,  
intimida]i [i jigni]i oamenii,nu ave]i curaj, nu ave]i b\rb\]ie. 
    Domnul pre[edinte de [edin]\ `i spune domnului  consilier Andoni c\ proiectele au fost  
prezentate pe comisii [i c\ puteau fi clarificate atunci anumite aspecte. 
    Domnul consilier Andoni Neculai: Un proiect de hot\r^re se d\ cu 5 zile `nainte, nu se d\ `n 
[edin]a de comisie [i s\-l dezbatem `n 5 minute. 
    Domnul consilier Dron V asile c\tre domnul Primar:Dac\ p^n\ acum v-a]i  convins c\ nu [t iu 
s\ scriu, v\ spun c\ de acum `nainte o s\ [tiu s\ scriu [i s\ [i vorbesc. 
   Nu mai sunt alte discu]ii [i se supune la vot acest proiect de hot\r^re. S-a votat cu 12 voturi  
,,pentru’’, 6 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Chitic Paul, Boac\ Dan, Dron Vasile, Cojocariu 
Vasile, Boca Doinel [i Humulescu Traian [i o ab]inere- domnul consilier Andoni Neculai. 
4. Proiect de  Hot\râre  privind aprobarea organigramei si al statului de  functii  pentr u aparatul  de  
specialitate al primarului  si pentr u unitatile subordonate consiliului local al orasului Tg Neamt 
pentru anul 2011. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
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Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
5.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea [i completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 
privind atribuirea în gest iune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi [i în 
regim de închiriere, transportatorilor autoriza]i de pe raza administrativ teritorială a ora[ului Tîrgu 
Neam], care îndeplinesc condi]iile pentru atribuire. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
6.Proiect de Hot\rare pentru completarea anexei la HCL nr.105 din 25.09.2009 privind aprobarea 
listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a Serviciului Public de alimentare 
cu apa si canalizare. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
7.Proiect de Hot\rare privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui spatiu din incinta Caminului  
Cultural Blebea - Tg Neamt c\tre Centrul de Asisten]\ Rural\ Timisoara `n vederea implementarii  
proiectului „Căminul Cultural, Actor principal al promovării patrimoniului cultural local în 
vederea dezvoltării comunitare” 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
8.Proiect de Hot\râre  privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local `n consiliul etic al  
Spitalului orasenesc Tg Neamt. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier  
B\l]\tescu Vasile s\ fac\ parte din consiliul etic al Spitalului or\[enesc T r̀gu Neam], ca  
reprezentant al Consi liului local. 

Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier  
B\l]\tescu Vasile s\ fac\ parte din consiliul etic al Spitalului or\[enesc T r̀gu Neam], ca  
reprezentant al Consi liului local. 

Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier  
B\l]\tescu Vasile s\ fac\ parte din consiliul etic al Spitalului or\[enesc T r̀gu Neam], ca  
reprezentant al Consi liului local. 
   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
9.Proiect de Hot\râre  privind apr obarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet  
medical tehnica dentara situat in ambulatoriul de specialitate al orasului Tg Neamt `n favoarea 
domnei Coceanu Ramona. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
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Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical  in favoarea domnului dr.Margine Ioan Daniel. 

          Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli estimat pentr u anul 2011 
la Spitalul orasenesc Tg Neamt. 
           Ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan : Nu am nicio special izare `n acest  domeniu, dar 
am avut ǹ ultimii 2 ani at^tea contacte cu acest sistem `nc^t nu v-a[ dori la nimeni s\ ave]i.Am `n 
schimb, o mare experien]\ ca administrator, director sau manager de societ\]i comerciale.~n 
leg\tur\ cu propunerea de buget, a[ vrea s\ v\ rog s\ fie trecut  la investi]ii un Endoscop pentru 
acest spital. 
Domnul Primar spune c\ este trecut `n lista de investi]i i. 
    Domnul consilier Boac\ Dan : Ultima mea experien]\, legat\ de Spitalul din T̀ rgu Neam], se 
refer\ la acest  endoscop. Bolnavii  care au nevoie  de aceast\ analiz\ sunt trimi[i la Piatra 
Neam].Pentru un salariat cu un venit de 5-6 milioane de lei pe lun\, o deplasare la Piatra Neam] 
plus o analiz\ de acest gen, implic\ ni[te costuri majore.Am fost sigur c\ un aparat de  genul  
acesta este ceva banal. Tehnica a evoluat, iar valoarea unui astfel de aparat nu cred c\ dep\[e[te  
15.000 de Euro [i nu [tiu dac\ este mult sau pu]in. 
    Domnul Primar : Lista cu aparatura medical\ a fost f\cut\ de Managerul spitalului `mpreun\ 
cu to]i factorii de decizie din spital.{tiu c \ este trecut un colonoscop, dar vom merge cu 
propunerea dumneavoastr\ c\tre managerul spitalului, pentru a g\si o solu]ie, s\ modific\m 
eventual lista, list\ care este `n valoare de 17 miliarde de lei.Aceast\ list\ este dus\ la Ministerul  
S\n\t\]ii, noi trebuie s\ trimitem bugetul [i s\ demonstr\m c\ vom participa cu cei 5%. Licita] ia 
pentru aceste aparate se va derula prin direc]ia de S\n\tate Public\. 
    Domnul consilier Boac\ Dan : Cred c\ acest colonoscop este altceva [i nu endoscop. 
    Domnul consilier Lungu Serafim  spune c\ acest aparat  exist\ la spital numai c\ trebuie  
reparat, deoarece este defect. 
     Nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat 
ǹ unanimitate ,,pentr u’’. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului  
orasenesc Tg Neamt. 
          Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ II. 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea angaj\rii unei firme de avoca]i care s\ reprezinte `n 
justi]ie [i s\ apere interesele Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam] `n 2 litigii de contencios 
administrativ ce se poart\ `ntre domnul consilier local Andoni Neculai [i Consiliul Local al  



 9

ora[ului  T`rgu Neam] [i  mandatarea pre[edintelui  de [edin]\ Gr\dinaru Dorin s\ semneze  
contractul de reprezentare juridic\ 

    Domnul consilier B\l]\tescu Vasile prezint\ raportul de specialitate al acestui proiect de  
hot\r^re, enumer̂ nd [i ini]iatorii. 
    Domnul consilier Andoni Neculai: E u cred c\ se d\ o amploare foarte mare acestui  litigiu 
dintre  mine [i Consiliu local. Am solicitat  legalitatea acestui  proiect. M-am adresat mai `nt^i  
Prim\riei ora[ului, am primit un r\spuns `n stil caracteristic domnului Primar, apoi am f\cut o 
adres\ la Prefectur\, de unde am primit r\spunsul s\ m\ adresez instan]ei de contencios 
administrativ, ceea ce am [i f\cut.Asta nu `nseamn\ c\ am creat un conflict `ntre mine [i Consil iu 
local. Eu pur [i simplu vreau s\ v\d dac\ cele dou\ hot\r^ri  sunt legale sau nu [i  nu v\d de ce  
consilierul juridic al Consiliului local nu ar putea reprezenta institu]ia la Tribunal. 
    Doamna secretar: Dac\ cele dou\ hot\r^ri nu ar fi fost legale, ar fi fost contestate `n primul 
r̂ nd de Prefectura Neam]. At^t timp c^t nu au fost contestate.. v-au l\sat s\ v\ adresa]i instan]ei. 
    Domnul consilier Andoni Neculai: Prefectura a spus s\ m\ adresez instan]ei. 
    Doamna secretar: Dumnealor au considerat c\ hot\r^ri le sunt legale, dac\ ar fi considerat  c\ 
sunt ilegale le-ar fi atacat d`n[ii `n instan]\.Juristul Consiliului local nu poate reprezenta,  
deoarece ar intra `n conflict `ntre dumneavoastr\ [i Consiliu local. 
    Domnul consilier Andoni Neculai: eu nu-l consider un conflict. 
    Doamna secretar: este p\rerea dumneavoastr\. 
    Domnul Primar: `ntr-o discu]ie cu domnul consilier B\l]\tescu Vasile, mi-am pus `ntrebarea de  
ce dumneavoastr\ cere]i c^te 100 de milioane  de lei  daune morale `n acest litigiu? De ce a]i  
apelat  dumneavoastr\ la un avocat foarte bun [i prestigios `n Jude]ul Neam], pentru c\, dac\ 
dumneavoastr\ v-a]i fi judecat dumneavoastr\ [i reprezenta]i consilierul Neculai Andoni `n 
instan]\, probabil c\ [i Consiliul local ar fi spus da, se judec\ Consiliu local cu consilierul  
Neculai Andoni, Consiliul local reprezentat de consilie rul juridic Ciprian Iovoaea. 
    Tot domnul Primar:V\ punea]i `ntrebarea, domnule Dron Vasile, de ce am alocat 600 de  
milioane de lei?Ne preg\tim s\-i pl\t im 200 de milioane domnului Andoni Neculai, s\ aib\ de  
unde s\-[i pl\teasc\ taxele [i impozitele. 
    Domnul consilier Andoni Neculai: Iar umbla]i cu jigniri, proceda]i legal [i nu v\ d\ nimeni la 
nicio instan]\ de contencios. ~ntre Consiliu local  [i executiv  nu exist\ raporturi de subordonare,  
dar nu vre]i s\ `n]elege]i lucrul acesta. Nu vre]i s\ v\ conforma]i legii. 
    Doamna secretar: de ce nu ne-a dat `n contencios Prefectura? 
    Domnul consilier Andoni Neculai: Eu nu am la dispozi]ie bugetul local, s\ cheltuiesc bani c^]i  
vreau. S\-l pun avocat pe Negelschi, s\ m\ reprezinte pe la Curtea de Apel B ac\u [i nu mai [t iu 
pe unde.Dac\ a]i respecta legea, nu v-ar da nimeni `n judecat\.C^te procese a] i avut p^n\ acum,  
nu cu mine, cu cet\]enii ora[ului? Nu o s\-mi pl\tesc taxele [i  impozitele pentru c\ nu vreau s\ 
v\ bate]i joc de banii mei. 
   Domnul Primar:Avem procedurile de executare silit\. 
   Domnul consilier Andoni Neculai: o s\ v\ demonstrez c\ v\ bate]i joc de banii no[tri, a 
cet\]enilor ora[ului T`rgu Neam]. 
   Domnul consilie r Lungu Serafim: C^nd eram Primar, [tiu c\ eram dator ca la biserici s\ dau 
ĉ te 10 hectare de teren. Care este acum ilegalitatea?Nu trebuie s\ primeasc\ sau sunt chestiuni  
de form\?Nu se pot  rezolva aceste  probleme  pe o alt\ cale? E ru[inos. Aceste terenuri  nu le  
folose[te preotul ci biserica. Biserica nu are dreptul s\ primeasc\ aceste terenuri? 
    Doamna secretar c\tre domnul consilier Andoni Neculai: ~nafar\ de aceste dou\ biserici, a mai 
primit teren [i Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului’’.Aceast\ hot\r^re dumneavoastr\ nu a]i  
contestat-o. Trebuia s\ contesta]i toate cele 3 hot\r^ri. 
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    Domnul consilier Andoni Neculai: Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului’’ a primit teren `n 
baza Legii 247. 
    Doamna secretar: A primit teren `n acelea[i condi]ii. O hot\r^re este bun\ [i dou\ nu? 
    Domnul consilier Andoni Neculai: pentru a da `n folosin]\ gratuit\ cele 3000 de metri, 
biserica trebuia s\ vin\ cu un proiect. 
    Doamna secretar: Domnule  consilier, v-am `ntrebat dac\ hot\r^rea cu Biserica ,,Adormirea 
Maicii Domnului’’ este legal\? 
    Domnul consilier Andoni Neculai: La Biserica Adormirea Maicii Domnului nu s-a dat teren `n 
acelea[i condi]ii, acolo a fost un proiect [i s-a dat `n baza Legii 247. 
Domnul Primar: s-a dat `n acelea[i condi]ii. 
Domnul consilier Dron Vasile: dac\ hot\r^rea Consiliului local este legal\, semnat\ de  
pre[edintele de [edin]\ [i contrasemnat\ se secretar [i este acceptat\ de Prefectur\, de ce v\ este  
fric\? 
Domnul Primar: Dar cui ̀ i este fric\? 
Domnul consilier Dron Vasile: dac\ sus]ine]i  c\ hor\r^rea este corect\ [i `n spiritul legii, veni]i  
[i `l blama]i  pe domnul Iovoaea, c\ nu este  calificat, d`nsul  este consilierul juridic care  
reprezint\ institu]ia. 
Domnul Primar: Citi]i articolul de lege din expunerea de motive. D`nsul este consilier juridic [i  
nu avocat de meserie.Institu]ia respectiv \ poate s\-[i pun\ avocat uneori, chiar dac\ are  
consilier juridic. 
Domnul consilier Dron Vasile: dac\ instan]a consider\ c\ hot\r^rea este ilegal\, se va pl\ti suta 
de milioane domnului Andoni de c\tre cei care au votat hot\r^rea. 
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: consiliu local a primit o cita]ie, nu numai ini ]iatorii au 
primit aceast\ cita]ie.Vreau s\-i pun o `ntrebare domnului consilier Andoni. Ce am gre[it noi  
dac\ am votat transmiterea `n folosin]\ gratuit\ a c^te 3.000 mp c\tre cele dou\ parohii? Nu este  
un teren arabil, este un teren pe malul r ûlui Ozana care a luat na[tere `n urma ǹdiguirii r^ului  
Ozana. Cu ce am gre[it ca s\ fim da]i `n judecat\ de colegul nostru? 
     Sunt dou\ parohii  din ora[ul  T`rgu Neam], doi  preo]i care merg la c\p\t^iul  fiec\rui bolnav,  
b\tr^n, copil, care `[i fac serviciul a[a cum trebuie, acel teren va fi folosit ̀ n folosul comunit\]ii. 
     De ce colegul nostru ne bag\ ǹ aceast\ mizerie? 
    Domnul consilier Andoni Neculai: Umbla]i  s\ sensibiliza]i  lumea.Nu a]i  f\cut dumneavoastr\ 
pentru biseric\ ĉ t am f\cut eu. 
    Domnul Primar: [i acum vre]i s-o distruge]i? 
    Domnul consilier Andoni Neculai: Am dat `n contencios administrat iv, pentru a vedea dac\ 
aceste proiecte sunt  legale sau ilegale. Eu nu am spus s\ nu se dea la biseric\.Pot  s\ dau la 
biseric\ ceea ce este al meu, ceea ce este domeniul public nu pot s\ dau ilegal. Nu pot s\ oblig un 
om s\-mi dea ceva ilegal mie. 
    Domnul consilier Lungu Serafim `l `ntreab\ pe domnul consi lier Andoni Neculai pentru ce cere 
200 de milioane? 
    Domnul consi lier Andoni Neculai: dar domnul Primar pentru ce a cerut c^nd s- a judecat cu 
Bocicai? 
   Ia cuv n̂tul domnul consilier Chitic Paul, care spune: Azi s-au turat motoarele aici, dar s\ [ti]i  
c\ [i `n Atena filozofii ]ipau unii la al]ii.~nseamn\ c\ democra]ia `ncepe s\ func]ioneze `n 
Rom^nia.Ar fi bine totu[i, s\ dep\[im acest moment.M\ a[teptam ca acuzarea s\ vin\ din partea 
celorlalte biserici din ora[. Nu trebuie s\ `ncuraj\m derapajele acestea dintre lumea laic\ [i cea 
religioas\. Cui folose[te acest lucru? 

Biserica are anumite legi dup\ care se guverneaz\ [i cred c\ aceast\ problem\ se putea 
rezolva la nivelul protopopiatului. 
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          Domnul consil ier Cojocariu Ioan:aceast\ problem\ o consider destul de nepl\cut\ prin 
ǹs\[i motivul care st\ la baza acestei chestiuni.Ex. c\ nu ni s-a adresat nou\ consiliul parohial.  
Dar s-a adresat p\rintele, care este reprezentantul acelei biserici. Noi cu el trebuie s\ purt\m 
coresponden]a.Eu cred c\ noi am f\cut un lucru corect [i cinsti t, s\ le d\m celor dou\ biserici  
ĉ te 3000 mp, deoarece at^t  am avut. Ar fi fost `ndrepat\]ite toate bisericile s\ primeasc\ 
suprafe]e mai mari. 

Pentru acest lucru,  nu m\ a[teptam ca cineva s\ m\ dea ̀ n judecat\. Orgoliul, de  multe  
ori, duce la extreme.~n viziunea Prefectului aceast\ hot\r̂ re este legal\. 

Domnul consilier Andoni, l-a pus pe acest domn avocat, mare c [̂tig\tor de procese, c\ 
poate, poate. Cea mai mare gre[eal\ a domnului consilier Andoni a fost aceea c\ ne cere nou\ 
daune morale.Ce stric\ciune moral\ i-am f\cut noi acestui coleg, c^nd am zis c\ este corect s\ 
d\m bisericilor terenul care le-a apar]inut odat\, m\car ǹ parte. 
          Domnul consilier Lariu Rusu Neculai: Presupun c\ domnul consi lier Andoni [t ie ca [i mine  
c\ cimitirul de la Humule[ti este aproape `nchis.Mi-a fost [i mie foarte greu ca s\-l `nmorm^ntez 
pe unul dintre fra]ii mei.Din discu]iile purtate cu p\rintele Cojocaru [i cu al]i cons\teni, am 
ǹ]eles c\ se duce o munc\ pentru a convinge persoanele care au teren `n apropierea cimitirului,  
s\ cedeze o suprafa]\ de teren,  pentru a avea [i noi  unde s\ ne `nmorm^nt\m fra]ii, p\rin]ii,  
cons\tenii no[tri. Presupun c\ acei 3000 m care s-au alocat bisericii Humule[ti. ar fi bineveni]i,  
datorit\ faptului c\ s- ar putea face  un schimb.Este un lucru bun. M\ bucur c\ se afl\ al\turi  de  
noi [i p\rintele Cojocaru Vasile de la aceast\ parohie [i l-a[ ruga pe d`nsul s\ ne spun\ care este  
p\rerea dumnealui cu privire la aceast\ problem\. 
         ~n continuare, ia cuv^ntul P\rintele Potropop Dogariu Ioan care spune c\: toate bisericile  
din ora[ au f\cut cereri la Legea nr,247 [i consider c\ ace[ti 3000 de metri de  teren, s- au dat `n 
baza acestor cereri.La Biserica Sfin]i i Voievozi este nevoie de m\rirea cimitirului. Biserica 
noastr\ a avut de luat 3 ha, iar nou\ acum ni se dau 3.000 mp teren, dar care este bun [i acesta. 
   Domnul Primar c\tre P\rintele Dogariu Ioan: Cum r\spunde]i la `ntrebarea c\ dumneavoastr\ 
nu a]i consultat Consiliul parohial? 
   P\rintele Potropop Dogariu Ioan: cererile `n baza Legii nr.247, au fost trecute [i prin Consiliul  
parohial. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu Vasile care spune c\ raporturile de specialitate ale  
proiectelor de hot\r^re, ar fi bine s\ fie mai detaliate, pentru ca domnii consi lieri s\ `n]eleag\ 
bine aceste proiecte. 
   Doamna secretar:noi  nu putem prevedea ce dori]i s\ `ntreba]i  dumneavoastr\. Dumneavoastr\ 
ǹtreba]i iar noi v\ r\spundem. 
   Domnul consil ier Cojocariu Vasile spune c\, dac\ se prevedea ǹ proiectul de hot\r^re c\ aceste 
terenuri erau pentru cimitire, lucrurile erau mai simple. 
   Doamna secretar spune c\ aceste proiecte au fost prezentate pe comisii. 

P\rintele Potropop Dogariu Ioan precizeaz\ c\ aceste terenuri s-au dat parohiilor [i nu 
preo]ilor. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai: P\rintele Protopop a pus punctul pe i. 
Toat\ problema a plecat, de la faptul c\ nu a fost consultat Consiliul parohial. Dac\ s- ar fi f\cut  
[edin]\ de Consiliu parohial.. 

Domnul consi lier Andoni `l `ntreab\ pe p\rintele Cojocaru Vasile dac\ a f\cut [edin]\ de  
Consiliu parohial? 

P\rintele Cojocariu Vasile spune c\ cererea veche a fost trecut\ prin Consiliu parohial. 
Nu mai sunt alte discu]ii [i se  supune la vot  pr oiectul de hot\r^re. S-a votat  cu 14 voturi  

,,pentru ‚’ [i 5 ,,ab]ineri’’-domnii consilieri Boac\ Dan, Dron Vasile, Cojocariu Vasile, Andoni  
Neculai [i Humulescu Traian. 
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Inform\ri: 
1.Informare privind executia bugetului local al orasului Tg Neamt pentru anul 2010 
2. Informare privind stadiul realizarii lucrarii PUG oras Tg Neamt 
3.  Infor mare privind situatia gest ionarii bunurilor de natura mijloacelor fixe  si obiectelor de  
inventar, pentr u anul 2010. 
   Domnii consilieri au luat act de aceste inform\ri nefiind discu]ii pe marginea lor. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan :am dou\ interpel\ri la care doresc s\ mi se  
r\spund\ luna urm\toare : 
   1.Situa]ia creditului de la BCR la 31 decembrie 2010.Vreau o situa]ie clar\ a sumei 
contractate, a comisionului pl\tit  sau nepl\tit, dob^nda veche [i  cea nou\, suma r\mas\ din 
acest credit, care nu poate fi cheltuit\ `ntr-un alt mod dec^t cu aprobarea Consiliului local [i  
vin cu propunerea de a se cheltui numai pentru atragerea de noi fonduri europene. 
   2.Doresc o informare privind datoriile Prim \riei la 31.12.2010. Situa]ia creditorilor, a 
furnizorilor [i o list\ cu primii 10 creditori care sunt mai importan]i.  
   O alt\ `ntrebare este aceea c\ a[ vrea s\ cunosc care este motivul pentru care Prim\ria 
crede c\ nu este `n regul\ s\ punem gazon `n loc de floricele ? 
    Domnul Primar : Situa]ia creditului va fi pe ordinea de zi a [edin]ei Consi liului local din 
luna februarie. 
  ~n leg\tur\ cu datoriile Prim\riei, dac\ dumneavoastr\ ve]i fi  atent la raportul Primarului,  
aceste datorii sunt trecute `n respectivul raport. 
 Referitor la spa]iile verzi, dac \ ne aducem aminte, `n centru ora[ului, `n zona cu gard, a fost  
o perioad\ iarb\.Dar zona cu iarb\ era c\lcat\ [i art\ta foarte ur t̂ dup\ aceea. Acesta a 
fost motivul pentru care [i noi am luat aceast\ decizie. La fel de costisitor este [i cu 
gazon.Gardul a fost f\cut pentru c\ din doi `n doi metri erau c\r\ri de trecere pe-acolo,Dar 
vom ̀ ncerca din nou aceast\ metod\ [i o s\ vede]i ce -o s\ se ̀ nt^mple. 
   Domnul consilier Boac\ Dan: refuz s\ cred c\ cet\]enii din ora[ul nostru sunt lipsi] i de  
educa]ie.Dar se pot aplica [i sanc]iuni, pentru cei care trec strada prin acele locuri. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasi le: Domnilor consilieri, am votat  bugetul pentru anul  
2011, buget care este de austeritate, mic, chiar mai mic dec^t anul trecut. Dar s\ nu uit\m c\ 
`n anul 2010 au fost ni[te  realiz\ri care nu pot fi  trecute  cu vederea. Spre ex. Trotuarele  de  
pe strada M\r\[e[ti, e ste o realizare, pentru c\ `n f iecare zi prin aceast\ zon\ trec peste  
2.000 de elevi, elevi care  p n̂\ atunci erau novoi]i s\ treac\ prin ap\ [i chiar noroi  prin 
anumite locuri. 
     M-a[ referi la C\minul Cultural de la Blebea care este reabilitat `n totalitate.Casa 
Culturii care s-a acoperit `n luna decembrie [i care nu a mai fost acoperit\ `nc\ din timpul  
c^nd era Primar domnul Lungu Serafim. O alt\ realizare este Parcul de la Casa Culturii,  
care va fi final izat anul acesta.Sta]ia de sortare a gunoaierlor. 
     Sper\m ca `n anul  2011 s\ achit\m din datorii  [i s\ continu\m lucr\rile  care  sunt  
`ncepute [i bine`n]eles s\ nu uit\m nici de Parcul de la Cetate. 
    Domnul Primar :  Orice lucrare care a fost contractat\ [i demarat\ `n ora[ul nostru, a fost  
f\cut\ conform strategiei de Dezvoltare  a ora[ului  pentru urm\torii  10 ani,  strategie care  a 
fost votat\ `n Consiliu local.N- am f\cut nimic altceva dec^t s\ punem `n practic\ ceea ce ne-
am propus, astfel `nĉ t  ast\zi  s\ fiu acuzat c\ a[ fi  f\cut lucr\ri, care contravin acestui mod 
de a g^ndi o strategie. Mi se pare o abera]ie. 
    ~n continuare, ia cuv^ntul domnul city manager Luculescu Vasile : Vreau s\-a dau un 
r\spuns domnului consilier Boac\ Dan.Am luat leg\tura cu domnul manager Axinia, de la 
Spitalul or\[enesc [i `ntr-adev\r acel aparat de care s-a f\cut vorbire este defect, iar 
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repara]ia sa necesit\ o sum\ destul de mare.~n acest sens, pe lista de investi]ii care a fost  
trimis\ la minister, este prins un aparat care se nume[te gastroscop, care preia acelea[i  
func]ii ca [i endoscopul. Sper\m ca `n viitorul apropiat lista s\ f ie aprobat\, acest  aparat s\ 
fie adus la Spitalul din T`rgu Neam], aparat care este de strict\ necesitate [i pe care va lucra 
chiar domnul manager Axinia Tudorel.   

         Domnul consilier Andoni Neculai c\tre domnul Primar: Domnule Primar, dumneavoastr\ 
v\ `nt^lni]i destul de des cu profesorii, medicii, bugetarii, chiar [i cu pensionarii, care `n 
compara]ie cu celelate categorii  nu au posibi litate s\-[i  ̀ ntregeasc\ venituri le.Presupun c\ v- au 
ǹtrebat de ce li s-au diminuat pensiile. Ce le-a]i r\spuns? 

Domnul Primar: O s\ v\ dau un r\spuns ̀ n scris, pentru c\ orice vorb\ spus\ de mine  o 
folosi ]i `mpotriva mea. O s\ v\ dau `n scris, pentru a putea fi folosit [i `n campania electoral\. 

Domnul consilier Andoni Neculai: eu am dat  dovad\ de om civilizat, dumneavoastr\ de  
ce nu da]i dovad\ de om civilizat? 

Domnul Primar: Cu dumneavoastr\ nu se poate discuta de c^t `n scrisuri. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lunr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
~n `ncheiere, domnul consilier juridic Ciprian Iovoaea `ntreab\ pe domnii consil ieri dac\ 

au de formulat obiec]iuni, cu privire la r\spunsurile formulate domnului inginer Irimia Stelian, la 
cele 3 adrese(cu referire la adresele  nr. 47,48 [i 49 din 27.12.2010)r\spunsuri care le-au fost  
ǹm^nate domnilor consilieri `naintea [edin]ei. Nu sunt obiec]iuni sau alte discu]ii pe marginea 
acestor r\spunsuri. Prin urmare, aceste r\spunsuri se vor comunica domnului Irimia Stelian `n 
forma prezentat\ domnilor consilieri. 

Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
                                                   
 
 
 
                                                    Pre[edinte de [edin]\, 
 
                                                Consilier, Gr\dinariu Dorin 
  
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 

 


